
 

 

  

स्वच्छ भारत योजनेत महाराष्ट्र पहहला 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयानाांतर्गत राज्यातील १२७ शहरे हार्णदारीमकु्त करण्यात आली असनू, आतापयतं नार्री 
भार्ात ३१२८२५ शौचालयाांचे बाांधकाम पूणग झाले आहे. ही सांख्या अन्य राज्याांचा तुलनेत सवागधधक असनू, 

याबद्दल पांतप्रधान कायागलयाने राज्याचे अभभनांदन केले आहे.  
 

राज्यात सध्या १५३५१० शौचालयाांचे बाांधकाम प्रर्ततपथावर आहे. हार्णदारीमकु्त झालेल्या शहराांमध्ये सवागधधक 
पुणे जजल््यातील १३ शहराांचा समावेश आहे. दसुऱ्या क्रमाांकावर नर्र, कोल्हापूर आणण नार्पूर या जजल््याांतील 
प्रत्येकी दहा शहरे आहेत. ततसऱ्या क्रमाांकावर भसांधुदरु्ग व सोलापूर जजल््याांतील प्रत्येकी आठ शहराांचा समावेश 
आहे.  
 

याची फलश्रुती म्हणजे हार्णदारीमकु्त शहराांच्या तपासणीसाठी कें द्राने तनयुक्त केलेल्या त्रयस्थ सांस्थेमाफग त 
करण्यात आलेल्या तपासणीत देशातील दहा शहराांमधे राज्यातील पाचर्णी, कार्ल, मरुर्डु, पन्हाळा आणण वेंर्लुाग 
या पाच र्ावाांचा समावेश आहे.  

 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयानाच्या अांमलबजावणीसाठी स्वच्छतेच्या सप्तपदीमधील पहहले पावलात १९ शहरे २ 
ऑक् टोबर २०१५ रोजी हार्णदारीमकु्त झाली आहेत. दसुऱ्या पावलात २६ जानेवारी २०१६ पयतं ३२ शहरे 
हार्णदारीमकु्त झाली आहे. सांपूणग हार्णदारीमकु्त होणारी कोल्हापूर महापाभलका ही राज्यातील पहहली 
महापाभलका ठरली आहे.  
 

३६ शहरे २ ऑक् टोबर २०१६ पयतं हार्णदारीमकु्त झाली आहेत. त्याचबरोबर २ ऑक् टोबर २०१६ ३२ शहरे, तर 
नवी मुांबई, चांद्रपूर, धुळे, पुणे, नाभशक, साांर्ली, वसई-ववरार आणण नर्र ही महापाभलकेची आठ शहरे हार्णदारीमकु्त 
करण्यात आली आहेत. सवग शहरे २ ऑक् टोबर २०१७ पयतं हार्णदारीमकु्त करण्याचा तनधागर आहे. 
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बाळासाहेब ठाकरे स्मारक ववधेयक मांजूर 

भशवसेनाप्रमखु बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचे ववधेयक आज ववधानसभेत मांजरू झाले. भशवसेना मांत्री र्रैहजर 
असताना हे ववधेयक चचेला आले व मांजरू झाले. महापौर तनवासात हे स्मारक होणार आहे.  
 

नर्रववकास राज्यमांत्री डॉ. रणजजत पाटील याांनी महानर्रपाभलका सधुारणा ववधेयकाच्या माध्यमातून बाळासाहेब 
ठाकरे याांच्या स्मारकाचे ववधेयक माांडले.  
 

 

 

भारतातील ५ वर्ांखालील तनम्म्यापेक्षा जास्त बालके अशक्त 

देशातील पाच वर्ांपेक्षा कमी वयाची तनम्म्यापेक्षा अधधक बालके अशक्त असल्याची धचांताजनक माहहती कुटुांब 
आरोग्य सवेक्षणातून समोर आली आहे.  
 

देशातील पाच वर्ांपेक्षा कमी वयोमान असलेल्या मलुाांची शारीररक जस्थती अशक्त असल्याने ही मलेु अततशय 
सहजपणे सांसर्ांना बळी पडतात. यासोबत शरीरात हहमोग्लोबबनची कमतरता असल्यामळेु या मलुाांच्या शारीररक 
वाढीवर पररणाम होतो, असे कुटुांब आरोग्य सवेक्षणाचा अहवाल साांर्तो.  
 

२०१५-१६ या कालावधीत करण्यात आलेल्या सवेक्षणात सहा लाख कुटुांबाांचा आढावा घेण्यात आला. पाच वर्ांपेक्षा 
कमी वय असलेल्या ३८% मलुाांची वाढ योग्य प्रमाणात झालेली नाही. यासोबतच २१% मलेु ही शक्तीहीन आणण 
३६% मलेु ही कमी वजनाची असल्याचेदेखील या सवेक्षणातून समोर आलेले आहे. 
 

मलुाांची शारीररक असमथगता ठरवणाऱ्या मापदांडाांमध्ये २००५-०६ मध्ये सधुारणा करण्यात आल्या. मलुाांमधील 
अशक्ततेचे प्रमाण वाढत असल्यामार्ील सवागत मोठे कारण हे वाढती र्ररबी असल्याचे समोर आले होते. 
र्ररबीचे प्रमाण वाढल्याने मलुाांमधील अशक्ततेचे प्रमाण वाढले आहे.  
 

२०११ च्या जनर्णनेनुसार २०१५ मध्ये देशातील पाच वर्ांपेक्षा कमी वयोमान असलेल्या बालकाांची सांख्या १२.४ 
कोटी असेल, असा अांदाज वतगवण्यात आला होता. त्यामळेु देशातील जवळपास ७.२ कोटी बालके अशक्त आहेत.  
 

शारीररकदृष्ट््या अववकभसत असलेल्या मलुाांची सांख्या ५ कोटी, शक्तीहीन बालकाांची सांख्या २.६ कोटी आणण 
वयाच्या तुलनेत वय कमी असलेल्या बालकाांची सांख्या ४.४ कोटी इतकी आहे. 
 

देशभरातील तनम्म्यापेक्षा जास्त र्भगवती महहला अशक्त आहेत, असेही कुटुांब आरोग्य सवेक्षणाचा अहवाल 
साांर्तो. र्भगवती महहला अशक्त असल्याने त्याांच्या मलुाांची वाढदेखील योग्य प्रमाणात होत नाही. १५ ते ४९ 
वयोर्टातील ५३% महहला आणण २३% पुरुर् अशक्त असल्याचे कुटुांब आरोग्य सवेक्षणाच्या अहवालात नमदू 
करण्यात आले आहे.  



 

 

 

 

 

जर्भरातील सवोत्तम ववमानतळाच्या यादीत हैदराबाद अव्वल 

जर्भरातील सवोत्तम ववमानतळाच्या यादीत हैदराबाद ववमानतळाने अव्वल स्थान र्ाठले आहे. वर्ागला ५० लाख 
ते दीड कोटी प्रवाशाांची वदगळ असलेल्या ववमानतळाांच्या र्टात हैदराबाद अव्वल स्थानी आहे.  
 

एअरपोटग काऊजन्सल इांटरनॅशनलतफे (एसीआय) दरवर्ी जर्भरातील सवोत्तम ववमानतळाांची तनवड केली जाते. 
ववमानतळावर भमळणा-या सवुवधेच्या (एअरपोटग सजव्हगस क्वाभलटी -एएसआय) आधारे ही तनवड केली जाते. यात 
ववमानतळावरील प्रवाशाांच्या सांख्येच्या आधारे ववमानतळाांची ववभार्णी केली जाते.  
 

हैदराबादमधील जीएमआर आांतरराष्ट्रीय ववमातळाने २०१६ मधील जर्ातील सवोत्तम ववमानतळाच्या यादीत 
पहहले स्थान पटकावले आहे. ५० लाख ते दीड कोटी प्रवासी प्रतत वर्ग या र्टात हैदराबादने बाजी मारली आहे.  
 

हैदराबामधील ववमानतळाला यांदा ९ वर्ग पूणग झाली आहेत. रे्ल्या वर्ीच्या तुलनेत यांदा म्हणजेच २०१६ मध्ये 
प्रवाशाांच्या सांख्येत २० टक्क्याांनी वाढ झाली. 
 

दरम्यान, हदल्लीतील इांहदरा र्ाांधी आांतरराष्ट्रीय ववमानतळानेही जर्ातील सवोत्तम ववमानतळाांच्या यादीत दसुरे 
स्थान पटकावले आहे. वर्ागला ४ कोटी प्रवाशाांची वदगळ असलेल्या र्टात इांहदरा र्ाांधी ववमानतळ दसु-या स्थानी 
पोहोचले आहे. पहहल्या स्थानी दक्षक्षण कोररयातील ववमानतळाचा नांबर लार्ला आहे.  
 

 

 

एअर इांडडयाच्या ववमानाांमध्ये महहलाराज  

एअर इांडडयाने आांतरराष्ट्रीय महहला हदवस ऐततहाभसकदृष्ट््या साजरा केला आहे. एअर इांडडयाने देशासह 
परदेशातील दहापेक्षा अधधक हठकाणाांना जोडणाऱ्या ववमानाांमध्ये सवग महहला कमगचाऱ्याांची नेमणकू करत महहला 
सामर्थयागचे दशगन घडवले आहे.  
 

२६ फेब्रुवारीपासनू ८ माचगपयतं एअर इांडडयाच्या ११ फेऱ्याांमध्ये फक्त महहला कमगचाऱ्याांची तनयुक्ती करण्यात 
आली होती. यासोबतच हवाई उड्डाण क्षेत्राशी सांबांधधत असलेल्या, मात्र कधीही ववमान प्रवास न केलेल्या महहला 
कमगचाऱ्याांसाठी एअर इांडडयाने हदल्ली ते आग्रा अशा हवाई प्रवासाचे आयोजन केले आहे. ८ माचग रोजी जार्ततक 
महहला हदनातनभमत्त या प्रवासाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 
 

एअर इांडडयाच्या महहला कमगचाऱ्याांनी काही हदवसाांपूवीच ऐततहाभसक कामधर्री करत इततहास रचला आहे. एअर 
इांडडयाच्या महहला कमगचाऱ्याांनी परृ्थवी प्रदक्षक्षणा घालण्याची कामधर्री करुन दाखवली आहे.  
 

सांपूणगपणे महहला कमगचाऱ्याांचा समावेश असलेल्या एअर इांडडयाच्या ववमानाने हदल्ली-सॅन फ्राजन्सस्को-हदल्ली हे 



 

 

अांतर यशस्वीपणे कापत इततहास रचला आहे. याआधी फक्त महहलाांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही ववमानाने 
परृ्थवी प्रदक्षक्षणा पूणग केलेली नाही.  
 

या ववक्रमी कामधर्रीचा र्ौरव जार्ततक महहला हदनाच्या तनभमत्तान करण्यात येणार आहे. यावेळी ऐततहाभसक 
कामधर्री करत इततहास रचणाऱ्या एअर इांडडयाच्या परृ्थवी प्रदक्षक्षणा पूणग करणाऱ्या ववमानातील महहला 
कमगचाऱ्याांचा सन्मान करण्यात येईल. 
 

 

 

टीम इांडडयाची स्पॉन्सरशीप OPPO मोबाईल कां पनीकड े

भारतीय सांघाला नवीन स्पॉन्सरशीप भमळाली आहे. भारतीय क्रक्रकेट तनयामक मांडळाने(बीसीसीआय) हदलेल्या 
माहहतीनुसार OPPO मोबाईल इांडडया प्रायव्हेट भलभमडटे कां पनीने भारतीय सांघाच्या स्पॉन्सरशीपचे हक्के भमळवले 
आहेत.  
 

बीसीसीआयने ओप्पोसोबत पुढील पाच वर्ांसाठी करार केला असनू येत्या १ एवप्रल २०१७ रोजी ओप्पोसोबतच्या 
कराराला सरुूवात होणार आहे. याआधी भारतीय सांघाच्या स्पॉन्सरशीपचे अधधकार 'स्टार इांडडया'कड ेहोते. 
 

बीसीसीआयने सांघाच्या स्पॉन्सशीपसाठी पायाभतू क्रकां मत (बेस प्राईस) यावेळी तब्बल ५३८ कोटी इतकी ठेवली 
होती.  
 

एवप्रल महहन्यापासनू पुढील पाच वर्ागत भारतीय सांघ एकूण २५९ सामने खेळणार आहे. यातील २३८ सामने दोन 
सांघाांमध्ये, तर २१ आयसीसीच्या स्पधांचे सामने आहेत.  
 

 

 

८ माचग महहला हदन  

जर्भरात ८ माचग रोजी महहला हदन साजरा केला जातो. प्रत्येक क्षेत्रात आज महहला पुरुर्ाांच्या बरोबरीने कायगरत 
असनू, आपल्या कतृगत्त्वाने त्याांनी ववववध क्षेत्राांत र्र्नभरारीही घेतली आहे. महहलाांच्या हक्काांचे रक्षण आणण स्त्री-
पुरुर् समानता या दृष्ट्टीने जार्ततक महहला हदनाला ववशेर् महत्त्व आहे. 
 

१९०९ पयतं महहला हदन २८ फेब्रुवारीला साजरा केला जायचा. आांतरराष्ट्रीय महहला वस्त्रे तनभमगती कामर्ार 
सांघटनेने पकुारलेल्या सांपाच्या पार्शवगभमूीवर या हदवशी महहला हदन साजरा करण्यात आला होता.  
 

ऑर्स्ट १९१० मध्ये आांतरराष्ट्रीय महहला पररर्देचे कोपनहेर्न येथे आयोजन करण्यात आले होते. याच पररर्देत 
जर्भरात एक हदवस जार्ततक महहला हदन साजरा केला जायला हवा, असे ठरववण्यात आले होते. पण तो हदवस 
त्यावेळी तनजर्शचत करण्यात आला नव्हता.  
 



 

 

त्यानांतर १९१४ मध्ये पहहल्याांदा ८ माचग रोजी जार्ततक महहला हदन साजरा करण्यात आला. त्याहदवशी रवववार 
असल्यामळेु हा हदवस तनवडण्यात आला होता. पण त्यानांतर ८ माचग रोजी जर्भरात महहला हदन साजरा 
करण्याचा प्रघात पडला.  
 

महहला हदन हा कोणत्याही सांघटनेचा म्हणनू ओळखला जात नाही. तर जर्भरातील वेर्वेर्ळ्या देशाांतील 
सरकाराांकडून महहला हदन साजरा केला जातो. रे्ल्यावर्ी जर्भरात महहला हदन स्त्री-पुरुर् समानतेला वाहण्यात 
आला होता.  
 


